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InvestAZ Yatırım:  

Bütçe Açığı 140,6 Milyar Oldu 

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak-Eylül döneminde 140,6 milyar olarak gerçekleşti. Gün içerisinde 
bütçe dengesi ve konut satışları gibi veriler takip edilirken, güne düşüşle başlayan yurt içi borsaların hafif 
ekside devam etti. Avrupa bölgesinde anlaşmasız Brexit ihtimalinin kuvvetlenmesiyle Avrupa hisse 
piyasaları çakıldı. Avrupa genelinde borsalarda %2-3 bandında düşüş gözlemleniyor. Amerika Hazine 
bakanı Steven Mnuchin’in mali teşvik paketinin 3 Kasım seçimlerinden önce çıkmayacağını söylemesi ile 
küresel hisse piyasalarındaki düşüş devam etti.  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul güne satıcılı başladı. BİST100 endeksi %0,30 düşüşle 1.185 puandan gün ortasına 

giriş yaptı. BİST30 %0,53 düştü ve piyasalarda 1.313 seviyesi civarında seyrediyor. Dolar kuru güne 

artışla başlarken, öğle saatlerinde 7,94’den alım satım görüyor. Euro kuru ise yatay hareket ederek 

9,31 seviyesinde. 

 TÜİK: Eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. 

 Merkez Bankası'nın 12 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 36,9 milyar TL teklif geldi. 

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 12 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 

10 milyar TL fonladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 13,25, ortalama yüzde 13,25 ve en yüksek 

faiz ise yüzde 13,26 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük yüzde 14,09, ortalama 

yüzde 14,09 ve en yüksek ise yüzde 14,10 oldu. 

 Hazine Ve Maliye Bakanlığı: 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı 140,6 milyar TL, faiz dışı 

açık ise 32,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 

 Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı. 

 Fitch Ratings: gelişmekte olan piyasaların karşı karşıya oldukları risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü 

olmaya devam ettiğini ve 2020 ile 2021'de daha fazla aşağı yönlü not hareketi ile karşılaşılacağını 

bildirdi. 
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BİST 100  

Endeks güne 1.188 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.181 seviyesini gören BİST100 endeksinin 

şu saatlerde 1.184 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

 

Şirket Haberleri: 

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT): Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması 

sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla 

Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 

 

USDTRY 

Şu saatlerde 7,9459 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,9091 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 7,9497 ve en düşük 7,9004 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9600 seviyesinde. 

Destek: 7,9100 – 7,8800 

Direnç: 7,9600 – 7,9800 

EURTRY 

Şu saatlerde 9,3095 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,2920 seviyesinden başladı. Öğleden 

önceki işlemlerde en yüksek 9,3384 ve en düşük 9,2808 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur 

için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,3400 seviyesinde. 

Destek: 9,2800 – 9,2500 

Direnç: 9,3400 – 9,3700 

EURUSD 

Güne 1,1746 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1706 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. 

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1758 ve en düşük 1,1703 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif 

satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1700 seviyesinde. 

Destek: 1,1700 

Direnç: 1,1700 – 1,1800 

ALTIN 

Ons altın Güne 1.902 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.904 en düşük 1.892 seviyelerini 

gören değerli metal şu saatlerde 1.896 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.891 seviyesinde. 
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Destek: 1.891 – 1.885 

Direnç: 1.902 – 1.909 

BRENT 

Güne 43,38 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 43,47 en düşük 42,72 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 42,73 seviyesinde hareket eden emtiada %1,36 azalış gözleniyor. 
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